
तो छोटा मुलगा
हेलन बक्ले, मराठी: अश्विनी बिे 

एकदा एक छोटा मुलगा शाळेत गेला.

एका सकाळी

बाई म्हणाल्या, “आपण आपण चित्र काढू.”

“मस्त” मुलाने वििार केला.

त्याला सगळ्या प्रकारिी चित्र काढायला आिडत.

िाघ आणण ससिंहािे

गाय आणण कोंबडीिी वपल्लिं

रेल्िे आणण होडीिी

त्याने आपला के्रयॉनिा डबा काढला

आणण चित्र काढू लागला.

पण बाई म्हणाल्या, “थािंबा!”

अजून सुरु करण्यािी िेळ झाली नाही.

आणण त्या िाट बघत राहहल्या,

जोपयतं सगळे तयार झाले नाही.

“आता सुरु करा,” बाई म्हणाल्या.

“आपण फुल काढू या”

“मस्त!” मुलाने वििार केला.

त्याला आिडे सुिंदर-सुिंदर फुलिं काढायला.

आपल्या ननळ्या आणण गुलाबी आणण

नारिंगी रिंगािंच्या के्रयॉननी.

पण बाई म्हणाल्या, ”थािंबा!”

“मी सािंगते तुम्हािंला, ते कसे काढतात ते!”

आणण फुल होते ते लाल, हहरव्या फािंदीला लािलेले. 

“बघा, अस”े बाई म्हणाल्या.

“आता तुम्ही सुरु करू शकतात.”



छोट्या मुलाने बनघतले बाईंिे फुल,

मग त्याने बनघतले आपले फुल

बाईंच्या फुलापेक्षा सुिंदर िाटले त्याला आपले फुल

पण त्याने तसे म्हटले नाही.

फक्त त्याने पान उलटलिं,

आणण काढलिं तसिंि एक फुल जसे होते बाईिे

लाल होते त,े हहरव्या फािंदीला लागलेले.

दसुऱ्या हदिशी बाई म्हणाल्या,

“आज आपण बनिू एक िस्तू चिकन मातीपासून”

“मस्ति” मुलाने वििार केला.

आिडे चिकनी कच्िी माती त्याला

तमाम िस्तू बनिू शके तो चिकनी

कच्िी मातीने

साप आणण बफाािे पुतळे

हत्ती आणण उिंदीर, ट्रक आणण गाड्या

आणण तो मळू आणण तुकडे करू लागला

आपला चिकनी मातीिा गोळा.

पण बाई म्हणाल्या, “थािंबा!”

“अजून सुरु करायिी िेळ झाली नाही.”

आणण िाट पहात राहहली, 

जोपयतं सगळे तयार झाले नाही.

“आता सुरु करू या,” बाई म्हणाल्या.

“आपण बशी करूया.”

“मस्ति,” मुलाने वििार केला.

“त्याला आिडे बवया बनिायला.

आणण बनिू लागला तो बवया

प्रत्येक रिंगािी,प्रत्येक डामडौलािी.

पण बाई म्हणाल्या,”थािंबा”

“मी दाखिते तुम्हाला कसे बनितात ते.

आणण दाखिलिं नतने कशा बनितात बवया

एक खोल बशी.

“बघा अशी,” बाई म्हणाल्या.

“आता तुम्ही सुरु करू शकतात.

छोट्या मुलाने बनघतली बाईंिी बशी

मग बनघतले त्याने आपल्या बशी कडे

बाईंच्या बशी पेक्षा अचिक सुिंदर िाटली

त्याला आपली बशी. 

पण त्याने हे म्हटले नाही,

बस करून टाकला एक गोळा आपल्या

चिकनी कच्िा मातीिा.

आणण बनिली तशीि बशी होती जशी

त्याच्या बाईंिी

एक खोल बशी होती ती.

आणण खपू लिकरि

सशकला तो छोटा मुलगा िाट बघायला.

आणण पहायला.

आणण गोष्टी हुबेहूब तशाि, जशा होत्या बाईंच्या

आणण खपू लिकरि

त्याने िस्तू आपल्या तऱ्हेने करणिं सोडून हदलिं.



अिंत 

मग असिं झालिं,

तो छोटा मुलगा आणण त्यािा पररिार

राहायला गेले दसुऱ्या कोणत्या घरी

दसुऱ्या कोणत्या शहरात

आणण त्या छोट्या मुलाला

जाििं लागलिं दसुऱ्या शाळेत

बाई म्हणाल्या,

आज आपण चित्र काढू या.

“मस्ति,” मुलाने वििार केला.

आणण त्याने िाट पाहहली बाईंनी सािंगण्यािी

की त्या सािंगतील काय करायििं ते

पण बाईंनी काहीि सािंचगतलिं नाही.

फक्त िगाात फेऱ्या मारू लागल्या.

जेव्हा त्या छोट्या मुलाजिळ गेल्या.

त्यािंनी वििारलिं, “तुला चित्र काढायििं नाही का?”

“काढायििं आहे,” मुलगा म्हणाला.

“आपण काय काढायििं?”

“तू काढ, तेव्हाि तर मला कळेल.”

बाई म्हणाल्या.

“कसे काढू?” मुलाने वििारलिं.

“का? जसे तुला काढािे िाटते तसे.” बाई म्हणाल्या.

“आणण कोणत्याही रिंगाने?” मुलाने वििारलिं.

“कोणत्याही रिंगाने” बाई म्हणाल्या.

आणण काढू लागला तो मुलगा,

लाल फुल जे हहरव्या फािंदीला लागलिं होतिं.

समाप्त


